
MEU AMIGO
JACARÉ

Projeto Caiman
Almanaque para a Educação Infantil

Nome:



Introdução

Conscientizá-las e sensibilizá-las em relação aos problemas
ambientais;

Fomentar seu interesse em relação ao cuidado e melhoria do
meio ambiente;

Desenvolver na infância a capacidade de aprender sobre o meio
que nos cerca;

Ampliar seus conhecimentos ecológicos em assuntos como
energia, paisagem, ar, água, recursos naturais e vida silvestre.

De acordo com a UNESCO, os quatro objetivos para a Educação
Ambiental são:

O Projeto Caiman: Jacarés da Mata Atlântica, fornece esse material para
que possamos juntos promover atividades e experimentação na dimensão

ambiental.
 

 Alinhando nossos objetivos com a Base Nacional Comum Curricular,
convidamos as crianças para atividades que promovem observações,
manipulação de objetos, investigação e exploração ao seu entorno,

levantamento de hipóteses e consulta a informações para buscar respostas
às suas curiosidades e indagações.

 
 

Vamos juntos para um mundo melhor!



ALIMENTAÇÃO DO JACARÉ
Corte as figuras que representam a alimentação dos jacaré-de-

papo-amarelo e cole no quadro abaixo.

Nome: Data:



MINHA CASA
Leve cada um para sua moradia com auxílio de uma linha.

Nome: Data:



HORA DA HISTÓRIA
"CHERÉ, O JACARÉ COM CHULÉ"

O jacaré Cheré ganhou dois lindos pares de sapatos, os quais
não tira mais dos pés.

Na lagoa, muito feliz, Cheré mostrou para a bicharada seus
sapatos de verniz. Gostou tanto dos sapatos que não quis mais
tirá-los, ficava dia e noite com os pézinhos calçados!

Certo dia, Cheré decidiu nadar, chegou perto da lagoa e os
sapatos foi tirar. Foi um grande corre-corre, era bicho para todo
o lado! Seu chulé se espalhou e ninguém suportou.

Dona onça que ali estava viu tudo acontecer e logo perguntou:

- Há quantos dias você está com esse sapato?

- Desde o dia que ganhei. - Disse Cheré.

Dona onça continuou:

- Pois é, Cheré, para os sapatos calçar é necessário todos os dias
os pés lavar e as meias trocar, para assim o chulé evitar!

- Obrigado, Dona onça. Nunca mais terei chulé! Vou tomar todos
os cuidados e sempre cheirosinhos meus pés vão ficar!

Coleção Cuidando do Corpo: Educação Infantil - Gina
Borges - Editora FAPI.



CURIOSIDADES DO JACARÉ-DE-PAPO-AMARELO

Os jacarés chegam a
70 anos de idade,
podendo ficar idosos
como nossas vovós.

Os jacarés podem
pesar 300 quilos, isso
são 60 sacos de
arroz!

Nossos amigos
jacarés tem, em
média, 3 metros
(duas ou três vezes o
tamanho das
crianças, de acordo
com a idade).

Você sabia?



Nome: Data:

Eu sou Maria Jacaré, minha comida favorita é peixe, eu
moro no lago com meus pais e minha irmã, sou verdinha

e adoro brincar de bola! Você pode me desenhar? 



MÁSCARAS DO CAIMAN



O QUE É, O QUE É?
Nesse jogo há duplas de cartas que se completam. Nossa

recomendação é apresentar para as crianças, em voz alta, a
carta que contém uma charada, colocando à disposição em

mesas ou uma roda ao chão as possíveis respostas.

Gabarito e explicações:

A pele do jacaré e a porta: a pele do jacaré é firme e
dura. 

A cor do jacaré e o hulk: verde.

Ovos e lixa: A casca dos ovos de jacarés apresenta uma
película protetora que remete a aspereza da lixa.

Alimento e peixe: Alimentação.

 



O que é, o que é, 
 usamos para

fechar a sala e é
dura como a pele

do jacaré...

PORTA

O que é, o que é, 
 um super herói
verde como o

jacaré...

HULK



O que é, o que é, 
 usado para lixar as
unhas e lembra os

ovinhos do jacaré...

LIXA

O que é, o que é, 
 nada bem

rápidinho, tem
escamas e

alimenta ojacaré...

PEIXE



MATERIAL DE APOIO

O Jacaré - Somente 1: Música que fala sobre a
alimentação do jacaré:   

"Biblioteca do Projeto Caiman", nossa Biblioteca conta
com livrinhos literários e um guia para a Educação
Ambiental: 

  https://www.youtube.com/watch?v=jqy_y7n5KRE

https://www.imd.org.br/bibliocaiman



https://www.imd.org.br/projeto-caiman
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Material desenvolvido para o Projeto Caiman a partir das vivências da disciplina de Estágio
Supervisionado em Instituições Não Escolares, sob orientação da professora Juliana Paoliello Sanchez
Lobo, da Faculdade Estácio de Sá de Vitória.

 


